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Els farmacèutics temen
«aglomeracions» a l'hora d'adquirir
mascaretes aquesta setmana
També avisen que per ara només en dispensaran una per persona

Un jove amb mascareta mirant l'horari de busos | ACN

El vicepresident del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC), Josep Aiguabella,
ha explicat que tenen por que aquesta setmana "hi hagi aglomeracions" per adquirir les
mascaretes que el Govern ha comprat i avisa que les farmàcies de moment només en
dispensaran una per persona perquè només n'han rebut 1,5 milions dels 14 milions anunciats
per la Generalitat, cosa que suposa que cada establiment en té unes 450.
En una entrevista a l'ACN, Aiguabella ha demanat "responsabilitat" a la població i que vagi a la
farmàcia només si realment necessita la careta per la seva vulnerabilitat o per anar a treballar.
"Que tothom vagi a buscar la mascareta que necessita no la que li toca", ha resumit fent una
crida la calma.
Aiguabella destaca que la primera mascareta serà gratuïta per a tothom. "Que ningú pensi que si
no hi va aquesta setmana, haurà de pagar", ha dit tot recordant que la segona tindrà "un preu
irrisori pactat i intervingut de 76 cèntims, molt lluny del preu que s'està oferint avui al mercat". En
aquest sentit ha fet una crida a la responsabilitat tot demanant a la població que vagi a la farmàcia
de forma esglaonada per evitar aglomeracions innecessàries. En aquest sentit, reitera que
aquesta primera tramesa serà insuficient per abastir tota la població.
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Cada ciutadà té assignades dues mascaretes -la gratuïta i la de 76 cèntims- amb la seva targeta
sanitària, a través del sistema de recepta electrònica del CatSalut. D'aquesta manera, els
farmacèutics portaran un control informàtic de totes les que es reparteixin i la Generalitat les anirà
reposant a mesura que es vagin esgotant.
Els farmacèutics portaran un control informàtic de totes les mascaretes que reparteixin i la
Generalitat les anirà reposant a mesura que es vagin esgotant.
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